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TECHNICKÝ LIST 

KEIM BRILLANTPUTZ-GLATTPUTZ 
MINERÁLNA OMIETKA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

KEIM Brillantputz je kvalitná ľahčená hotová maltová 
zmes na minerálne tenkovrstvové omietky podľa DIN 
EN 998-1 na báze minerálnych spojív a kvalitných 
plnidiel. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Ako vrchná vrstva na kontaktné zatepľovacie systémy 
KEIM. Tieto systémy ETICS majú všeobecný stavebno-
technický certifikát. 

Reakcia na oheň a skladba viď certifikáty č. Z-33.4.1-
45, Z-33.43-185, Z-33.44-188 a Z-33.47-727. Op-
timálne sa hodí aj ako vrchná omietka na všetky mine-
rálne podklady, ak sú rovné a nie sú príliš drsné. Ako 
hladká omietka sa hodí na podklad pod následné 
lazúry. 

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

 nasiakavosť:  w < 0,5 kg/m2.h0,5 
 difúzny odpor:  sd ≤ 0,1 m 

 zrnitosť: cca 1 mmsd: 0–0,6 mm 

Odtieň 
Prírodná biela a výber zo vzorkovníka KEIM Palette 
exclusiv  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť rovný, suchý, nosný a zbavený zvyš-
kov znižujúcich priľnavosť. Nesmie byť nadmerne 
nasiakavý.  

Podklady bez penetrácie: 

 lepidlo KEIM Pulverkleber-90 

 armovacia malta KEIM Armierungsmasse-100 

 omietka KEIM Universalputz 

S penetráciou: 

 minerálne omietky PII a PIII podľa DIN V 18550 

 sadrové omietky a sadrokartónové dosky  

Spracovanie 
Množstvo vody:  
Glattputz (hladká): 6,5 – max. 10 l/25 kg 
Rauputz (zatretá): cca. 5,8 – max. 8,5 l/25 kg 
Rillenputz (ryhovaná):  cca. 5,0 – max 7,5 l/25 kg 

Príslušné minimálne množstvo vody pripravte do vhod-
nej nádoby (napr. vedro na maltu), nasypte KEIM 
Brillantputz, rozmiešajte homogénne nie veľmi rýchlo 
bežiacim motorovým miešadlom a niekoľko minút 
dobre miešajte. Zvyšujte množstvo vody, kým omietka 
nedosiahne smotanovú konzistenciu. Neprekračujte 
pritom uvedené maximálne množstvo vody.  

Zatretú a ryhovanú omietku naťahujte nerezovou lyži-
cou, sťahujte na hrúbku zrna a rozfilcujte. Aby neboli 
vidieť prechody, pracujte vždy mokré do mokrého. V 
jednej ploche spracovávajte vždy iba materiál s rov-
nakým číslom šarže. Hladkú omietku naťahujte v hrúb-
ke cca 3 mm, štruktúrujte lyžicou alebo hladko stiahni-
te a po 1 až 3 hodinách (podľa počasia) rozfilcujte 
mäkkým špongiovým hladidlom.  

Všetky omietky možno namiesto hladenia a filcovania 
aj individuálne štruktúrovať. Štruktúrovanie hrebeňom 
alebo metlou by sa malo vyskúšať na vzorových plo-
chách. Je potrebné brať do úvahy následný náter 
farbou alebo neskoršie sanácie znečistení hotovej 
plochy.  

Strojové spracovanie: 
KEIM Brillantputz možno spracovávať obvyklými omie-
tacími strojmi (miešacie čerpadlá), ak sú vybavené na 
nanášanie malého množstva ten-kovrstvovej omietky. 
KEIM Brillantputz možno miešať aj kontinuálnou mie-
šačkou. Množstvo vody sa pritom nastaví na konzis-
tenciu vhodnú na spracovanie. 

Pred ručným nanášaním omietku po niekoľkominúto-
vom vyzretí ešte raz krátko zamiešajte motorovým 
miešadlom. Na strojové nanášanie omietky rozmieša-
nej v kontinuálnej miešačke sú vhodné čerpadlá na 
maltu s variabilným prietokom. Omietku po nastriekaní 
sťahujte na hrúbku zrna a uhladzujte plastovým alebo 
oceľovým hladidlom.  



TECHNICKÝ LIST – KEIM BRILLANTPUTZ 

 

 

 

0
3

/2
0

2
0
 

Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 

www.keim.com / barvy@keim.cz 

Podmienky na spracovanie:: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byť 
počas spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C. Ne-
spracovávajte na priamom slnku alebo na slnkom 
vyhriatych podkladoch. Počas práce a po nanesení 
chráňte omietané plochy pred vetrom a dažďom.  

Spotreba: 
Rauputz (zatretá) 2 mm:  cca. 2,2 kg/m²  
Rauputz (zatretá) 3 mm: cca. 3,0 kg/m²  
Rauputz (zatretá) 5 mm:  cca. 5,0 kg/m²  
Rillenputz (ryhovaná) 2 mm: cca. 2,5 kg/m²  
Rillenputz (ryhovaná) 3 mm: cca. 3,0 kg/m²  
Glattputz (hladká):   cca. 3–4 kg/m² 
pri hrúbke 3 mm 

Upozornenie: 
U prefarbených minerálnych omietok môžu vplyvom 
počasia vzniknúť mierne odchýlky a nepravidelnosti 
farebného odtieňa, ktoré sú vlastnosťou produktu a 
nemožno ich reklamovať. Z optických dôvodov je 
potrebné vykonať náter egalizačnou farbou KEIM 
Egalisationsfarbe. Aby sa zabránilo kolísaniu odtieňa 
z rôznych šarží, objednávajte podľa možností naraz 
množstvo potrebné na celý objekt, ktoré je potom 
možné prípadne expedovať v jednotlivých dávkach.  

Náter: 
Pred náterom musí omietka minimálne 5 dní vysychať. 
Na prefarbené omietky stačí jednoduchý náter egali-
začnou farbou KEIM Egalisationsfarbe Bielu omietku 
KEIM Brillantputz možno farebne dotvoriť dvojnásob-
ným náterom farbou KEIM Soldalit.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

Vrecia po 25 kg, na vyžiadanie silo. 

6. SKLADOVANIE 

Skladujte v suchu a chlade, chráňte pred vlhkom. V 
originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM  

Viď bezpečnostný list 

Po pridaní vody a vytvrdnutí možno produkt likvidovať 
ako stavebný odpad.  

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, kerami-
ku, kameň a pod., chráňte vhodným opatrením. Oči 

a pokožku chráňte pred postriekaním. Pri práci nejedz-
te a nepite.  

Ukladajte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). V 
prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je po-
trebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a 
mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev a 
pokožku umyť vodou a mydlom 

  pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 
  pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 

asi 1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produk-
tu alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnosť. 

11. CERTIFIKÁTY 

 


